
В У Ч И Т Р  H
АНТРОПОГЕОГРАФСКА МОНОГРАФИЙ 

ПОЛОЖАЈ

Вучитрн се налази у северозападном делу Косова Поља, у оном 
делу, где се јужни огранци Копаоника приближу]у падинама Чичавице, 
у „вучитрнском рукавцу“, како je ЦвијиР назвао тај дуги а узани део 
Косова. Варошица се пружа равницом од подножја последњих копао- 
ничких коса до старог корита Оитнице. Кроз варошицу протиче Сит- 
ничина приточица Трстенка (Гумнишка Река), која се сада не улива 
на доњој ивици варошице као раније, вер за неких 200 метара зап адно  
од варошице, колико je још у 1Я веку Ситница померила своје корито 
улево.

Део Вучитрна.

Вучитрн лежи на Восанско-Македонском Путу, који се у томе се
верном делу Косова Поља поклапа са Дубровачким Путем. Од тога Бо- 
санско-Македонског и Дубровачког Пута се у ранија времена код Ву
читрна одвајао пут ка североистоку, који je преко последњих јужних 
и ниских копаоничких огранака и преко Лаба и Топлице водно у 
Ниш. Тај крак je уствари продужетак пута, који je од ПеРи и Мето- 
хије водно ка Нишу. Вучитрн je тако некада био на раскрсници два 
врло важна пута.

ПОСТАНАК И ПРОШЛОСТ

Мисли се да je на месту садашњега Вучитрна био римски град Ви- 
цијанум.1 У састав ерпске државе Вучитрн je са околином морао уРи 
join за Немање, кад je овај проширио границе своје државе све до 
Липљана. Град je у то време био или пуст или као насеље незнатан, 
jep се не помиње у тим Немањиним освајањима. Као град се Вучитрн

1 К. Н , Еосгиић, Наши нови градови на Југу. Београд 1922, с. 55.
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јавља тек у позније доба српске средљевековне владавине и то као 
ВлЬчи Трьнь, како се тада његово име писало, а можда и изговарало. 
Од 1365 северни део Косова заједно са облашћу између Приштине и 
Призрена био je под управом Бука Бранковића. Главни град или пре- 
стоница Букова била je Приштина, али je шегов сии, Ђурађ Бранко- 
вић, у млађим годинама столовао у своме двору у Вучитрну,2 jep je 
Приштину са још неким крајевнма и местима по смрти Вуковој Баја- 
зит уступио кнегињи Милици и њеним синовима.3 4 5 Вучитрн je у то 
време, изгледа, био већи и напреднији град но Приштина, jep док се 
за првог турског освојења Србије (1439—1444) у Приштнни и Ситшпш 
за намеснике постављају бегови, у Вучитрну je на ту дужност постав- 
жен паша, Ш абедин-паша, освајач Новог Брда и беглербег Румелије, 
који се на једном писму потписао као „господар свем западним странам“.'1

Исто тако je и по другом турском освојењу јужпога дела деспото- 
випе (1456) Вучитрн остао главни град на Косову. Још  у почетку тур-

Вучитрнски град.

ске владавине био je одређен као средиште санџаката, jep се join 1462 
помиње вучитрнски санџак-бег, који je код Вучитрна убио сина војводе 
Алтомана, Марка Алтомановића, са још два племића.л У другој поло- 
вини 16 века у њему се, и то 1578, православии митрополит Јоасаф  по- 
миње као митрополит вучитрнски.6 А као средиште санџаката je остао 
и кроз цео 16 и 17 век, а номинално и скоро до краја 18 века. У 17 
веку га као средиште санџаката помиње Хаци Калфа,7 затим Али чауш 
из Софије у својој расправи о спахијској и тимарској организацији из 
1654.8 А из путописа Евлије Челебије из 1660 видимо да je не само био

2 Јиречек—Радонић, Историја Срба, II 218, IV 87.
3 Ibid. II 104.
4 Ibid. IV 95 и 96.
5 Ibid. II  197, IV 161.
6 Ив. Јасгиребов, Податци за историју српске цркве. Беогряд 1879, с. 82.
7 Споменик С. к. а. XVIII, с. 58. — Јасно се види да je турски назив Велџтерпн, 

који се код Хаџи Калфе и другик турских писаца сусреће, дошао од поменутог ста- 
рог српског облика Влчи Три.

8 Гајретов календар за 1937 годину, с. 77.
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средиште санџаката, пего да су у њему имали своја седишта командант 
пука (алај-бег), командант јаничара, а уз то je био н седиште кадије, 
баџдара и пореског надзорника.9 10 11

У првој половини 18 века je досељенички арбанаш кн род Циник 
искористио слабљење централне управе и насталу анархију у Турској 
и самозвано се прогласио господарем Косова и мањих суседних области 
са својим главним седиштем у Приштпни. Иако се и у цариградском 
главном регистру за админнстративну поделу земље, у тзв. кутуку, и 
чак 1741 и 1779 помиње вучитрнски санџак и приштинска нахија у са- 
ставу вучитрнскога санџака,1“ Вучитрн je стварно престао бити среди- 
штем санџака и у оквиру територије тих самозванаца .Џинића био само 
нахијеко средигате. Народни песник тако у песмн о боју на Делиграду, 
износеки сакупљање војске Малик-паше (Циника) из Приштине да на
вали на Србију и угуши устанак у њој, Вучитрн и околину ставља у 
ред нахија Малик-пашине области (Вук, IV, стих. 221). У Вучитрну je 
тада као потчшъепик Циника владао Малик-пашин сестрик, Ахмет бег(

Мост пред Вучитрном, на старом нориту Ситнице

кога у народној песми »Анђелко Вуковик и Синан Кесеџија« (Вук, IV, 
у додатку, последња песма, стих. 56, 79) његов савременик Анкелко Ву
ковик, који je сам и испевао ту песму о свом мегдану с поменутим Си- 
наном, назива пашом — Амет пашом. Ами Буе 1838 изрично бележи да 
je Вучитрн потпадао под паш алук Јаш ар-паш е (Циника).11 У то доба 
или пред крај прве половине прошлога века у Вучитрну je, опет као 
потчињеник Циника, владао Ахмет-бегов син, Махмут-бег1, који се код 
Н уш ика помиње као Махмут-бег Ахмет-беговик.12 После смака Циника 
са власти (око 1850) у Вучитрну je испрва било седиште мудира,13 а 
доцније седиште кајмакама (среског начелника). По ослобокењу je, и 
даље као среско место Среза вучитрнског, Вучитрн увршкен у ред ва- 
рогаица, испрва у саставу Звечанског округа, потом Раш ке области 
и најзад у саставу Моравске бановине.

9 Споменик XLII, с. 26.
10 „Јужна Србија“ бр. 38 и 39 (јануар и фебруар 1924), с. 689 и 698.
11 Ami Boue, Recueil d’ itinéraires clans la Turquie d’ Europe. Vienne 1854, p. 222.
12 Б. Нутић,Косово, опис земље и народа, шь. II. Нови Сад 1903, с, 94.
13 Мудйр у Вучитрну се спомиње 1857 и 1863 (А. Собрание со

чинение, томъ третей, С. - Петербургъ 1873, с. 201; Путовање
но словенским земл>ама Турске у Европи. Превео Ч. Мијатовић. Веоград 1868, с. 
201—202. У овом другом помену каже се да je мудир биоОсманлија и да je био европ- 
ски обучен).
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ТОПОГРАФСКИ РАЗВИТАК

По томе што су Турци, како смо већ видели, у почетку своје вла- 
давине давали већу важност Вучитрну но Приштини, односно по томе 
HITO су за поглавара у Вучитрну при првом заузећу (1439) поставили 
пашу са титулом беглербега Румелије, а по другом заузећу (1456) од- 
редили Вучитрн за средиште санџаката, изгледа да je Вучитрн у то 
вр-ме био већи од Приштине и да je био највећи град на Косову. И у 
народу je очувано предање о некадашњој величини Вучитрна, само je 
оно толико неједнако, да се наилазп и на нека причања, по којима се 
некадаипьа територија Вучитрна (под кућама) приказује сасвим прете- 
рано. По најпретеранијим причањима, Вучитрн се некада простирао од 
Добре Луке, села северно од Вучитрна, па све до садашњег Новог Села 
Мађунског, што у правој линији износи 9 км дужине. Свакако je по 
некој забелешци о том причању К. Јиричекнавео да се Вучитрн крајем 
14 и почетном 15 века пружао све до састава Лаба и Ситнице и до по
метка Косова Поља.14 У почетку друге половине 17 века Евлија Челе-

бија je навео да je Вучитрн имао око две хнљаде кућа, скоро двоструко 
више но што има сада. Иако je и тада Евлија навео да je од освојења Крита 
(1645) град почео да опада и да je отада затворено у њему око сто пе- 
десет господских конака,15 што може значити да се и територијално 
почео смањивати, ипак се в иди да се гьегова насељена територија није 
протезала онолико, колико то ириказују она претерана причања и онај 
Јиречеков навод. Додуше постоје и умеренија причањ а о некадашњој 
вучитрнској територији, а по једноме од њих, које се оснива на наво
дима из неког старог и сада изгубљеног турског уговора о ступању у 
брак неке турске девојке, Вучитрн се на север протезао до места Про- 
данче, које се налази за 800 метара североисточно од вароши. У томе 
уговору о браку, како кажу, Проданча, одакле je била девојка, и са- 
дашња Крушка махала, куда се она удавала, помивьу се као махале 
града Вучитрна.

Вучитрн je, како по Евлији видесмо, почео опадати још пре сре
дине 17 века. À н етто  доцније захваћен аустријским неуспелим похо- 
дима на Балканско Полуострво и сеобама његовог и српског и турског

14 К. Jireček,Die Handelsstrassen u. Bergwerke v. Serbien u. Bosnien während
des Mittelalters. Prag 1879, s, 86.

Ιό Споменик XLII, c. 26.



становништва услед ових похода, Вучптрн je епао на незнатну и бедну 
паланку, готово на село. И не само економски и у погледу броја својих 
становника, него je он и територијално био стварно доста смањен.

Територијално je поново почео расти придолажењем и настагьива- 
њем нових досељеника Срба из оближњих села око средине прошлога 
века. Тада je настала Чаршијска махала на северозападном крају ва- 
роши. А 1878, доласком мухаџира из ослобођених крајева Србије, варо- 
шица се проширила и на пољану Калемегдан, која се пружала северо- 
неточно од тврђаве, те je тако на том крају настала Муаџерска махала. 
Ускоро по подизању Муаџерске махале проширује се Чаршијска ма
хала према југу, чији je тај нови део назван потом Поток махала.

Од краја прошлога века територијални развој Вучитрна je застао, 
тако да није било ни рашКења ни опадања. Ослобођење на љегов раз- 
вој такође није утицало ни позитивно ни негативно.

ОТАНОВНИШТВО

Вучитрн je, како видесмо, крајем 14 века био један од главних 
градова, па и престоница властеоске породице Бранковића. Али у пи
сании изворима сем помињања чланова породице Бранковића нема по
датака о становништву овога краја тога доба. Једном се само у једној 
повељи из 1405 о давању трговачких повластица Дубровчанима на те- 
риторији Гргура и Ђурђа БранковиКа, изданој у Вучитрну, међу све- 
доцима („милостницима“) помиње и војвода Л укач,16 чије je име, из- 
гледа, оставило трага у имену једнога дела Приштине, раније престо- 
нице Бранковића, у имену Локач махале у Приштини.

Насељаваље Турака je у Вучитрну почело још од првог освојења 
1439. Видели смо да je за турског намесника у Вучитрну у то време 
поставлен велики достојаиственик, беглербег Румелије. Са гьим je, ра
зуме се, морало бити и много војске и војних часника. А по другом 
турском освојењу јужнога дела деспотовине, 1456, Вучитрн je одређен, 
како смо видели, за средиште истоименог санцаката, те je и тада у 
ι-ьему морало бити доста чиновника и службеника уопште.

Али je поред тих турских чиновника и службеника свакако било' 
и колонизованог муслиманског становништва. Срба je, као што ћемо 
видети, било у Вучитрну кроз цео период турске владавине. Али све до 
новијег времена нема података како се мењао бројни однос измену 
српског становништва, које je бројно опадало, и становништва турског 
или уопште муслиманског, које je придолазило и чији се број повећа- 
вао током турске владавине. Евлија je у своме путопису слабо посве- 
ћивао пажњу хришћанима и осталим иноверцима, па je тамо и при 
говору о Вучитрну записао н ет то  и о његовом становништву, али само 
муслиманском, докСрбе није ни поменуо. Он наводи да су вучитрнски 
(турски) становиици Румелиоти, да српски („бошњачки“) не знају, него 
говоре арбанашки и турски.17 По мојим личним испитивањима порекла 
становништва на Косову, арбанашког становништва у то време није 
било у косовским селима. Па чак и у садашњој компактној арбанаш- 
кој области Ш аљи (Вучитрнској) на јужним огранцима Копаоника 
(око Трепче), која je насељена становништвом из четири братства ар
банашког племена Шаље, Арбанаси потичу из почетка 18 века. При до- 
сељавању првих Арбанаса у ову облает ранија рударска варош Трепча 
била je већ наиуштена, те je то њихово досељавање могло бити тек по
сле 169Θ г., када су у Трепчи престали рударски радови. Џамија у 
Трепчи je при досељавању тих првих Арбанаса била запустела и по-

5 Вучптрн 219

16 Monumenta Serbica, с. 272.
17 Споменик XLII, с. 27.
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чела се распадати, па je због своје малобројности и сиромаштва у прво 
време нису оправљали, тако да су јој временом пали мунаре и кров, те 
je сада само рушевина. То се свакако не би десило да су се ти први 
Арбанаси доселили пре запуштеша те трепчанске џамије, односно пре 
запуштења града Трепче, пошто су се уосталом у ову облает досеља- 
вали као муслимани.18 Навод Евлије Челебије, да међу муслиманским 
становништвом има и таквог ко je говори и арбанашки, мислим да се 
може протумачити тако да je баш међзг турским чиновницима и служ- 
беницима било и муслиманских Арбанаса, који су за собой доводили и 
насељавали и своје породице. Или пак да je, и независно од државне 
службе, у Вучитрну, а можда и у другим косовским градовима, било 
пастањених Арбанаса и далеко испред својих сеоских маса, као што je 
био случај у првим деценијама прошлога века, да je Арбанаса било у 
Алексинцу, Ћуприји, па чак и у Београду,19 док арбанашке сеоске масе 
нису отшиле на север даже од Топлице.

На десетину година по Евлијнном проласку кроз Вучитрн у изве- 
штају ф ра Бернардина из 1671 наводи се да у Вучитрну има четири куће 
католика са 30 душа. Иако се не наводе њихова народност и старина, види 
се ипак да су ти вучитрнекп католицн били нашега језика, jep се за њи- 
хове верске потребе, исто као и за нека друга места у Србији, тражи 
јеванђел>е на нашем језику („evangelistario Illyrico“)'20 21. Уз муслиманско 
становийштво у то време je, дакле, поред православних Срба било мало 
и гьихових сународника католичке вероисповести. Не видимо ко су и 
одакле били и чиме се бавили ти католици. Можда je то био остатак 
неке дубровачке колоније из ранијега доба када су Вучитрн посећивали 
дубровачки трговци.

Доцније, 1690, за повлачеље Аустријанаца после ньиховог неуспе- 
шног похода на Балканско Полуострво, када су освојили и читаво Ко
сово, због компромитованости у помагању Аустријанаца, Срби са Ко
сова су ce јодним делом иселили у Аустроугарску. Међу њима je било 
исељеника и из Вучитрна. Тако се само у Будиму, у протоколу од 
1720 г., поред нзвесног броја Призренаца, Пећанаца, Ъаковаца, Скоп- 
љанаца, Приштеваца и „Косоваца“ уопште, помиње и једна кућа из 
Вучитрна.41 При том повлачењу Аустријанаца се свакако иселио из Ву
читрна и онај поменути мали број наших католика,

Последице тога неуспешног аустриског похода на Балкан испољиле 
су се у јаком етничком поремећају великог дела Старе Србије. Многа 
српска села су у тој области напуш тена још приликом турскога отсту- 
пања 1689 г. То се види из извештаја фелдмаршала Ветеранија из 1689 г., 
у коме се вели да je један део села из околине Приштине уништен од 
честих упада Турака и Татара и да су готово сва села из околине 
Трепче и Вучитрна напуштена.22 Српска села тих крајева свакако су 
joui више страдала приликом повлачења Аустријанана 1690 г. Арба
наси, који су се join од почетна турске владавине почели ширити у 
западне и њима блиске делове Старе Србије, по том аустријском по- 
влачењу почињу се увлачити у напуштена и разрешена српска насеља

18 О Вучитрнској Шаљи опширније у мом чланкуу „Јужном Прегледу“, год. IX 
(1935), с. 167 и даље. — На 50 година пре Евлије кроз Косово ja прошао барски над- 
бискуп М. Вици и забележио да je то леио и добро обрађено поље, пуно села право- 
славног становннштва. Starine XX, s. 121.

19 Тих. Р. Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша, становништво — насеља. Вео- 
град 1924, с. 164—168.

20 Starine Jugosi, akađ. zn. i umj. XXV, с. 199.
21 Споменик С. к. a LXVI, с. 163.
22 Die freiwilige Theilnahme der Serben und Kroaten an der vier letzten öster

reichisch-türkischen Kriegen. Wien 1854, c. 147.
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и по средишним деловимз Старо Србије. Тада се њихова сеоска насеља 
почињу јављати и на Косову. Најстарнјп арбанашки родови у Вучитрн- 
ској Ш аљи броје седам појасева, што значи да су им се нреци досе- 
лили око треће деденије 18 века.23 И поосталим арбанашким насељима 
на Косову по мојим још необјављеним испитивањима насеља н порекла 
становништва у тој области, најстарији арбанаш ки родови не броје 
више од осам појасева, што значи да су доеељени око прелаза 17 у 18 
век, тек после тог неуспешног аустријског похода на Балканско Полу- 
острво и повлачења назад заједно са сеобом једног дела наш ег народа 
под патријархом Арсенијем III. За другог аустријског похода на Тур- 
ску, 1737, из савремених писаних споменика се видн да je тада на Ко
сову већ било н етто  арбанашкпх насеља. Једна извидница српских 
устаника,који су̂  са патријархом Арсенијем IV на челу помагалн аустриј- 
ски поход, сукобила се на Косову, код Вучитрна, с једном трупом Арба- 
наса. По поразу те арбанашке трупе, та je српска извидница, поред 3 
Арбапаса, заробила још 19 жена и девојака и 700 комада стоке.24 Сва- 
како да су то биле арбанашке жене и арбанашка стока и да су ти 
Арбанаси били већ настањени ту негде у околинп Вучитрна.

Аустријанци су ce joui ноте (1737) године повукли са Косова па и 
из осталих српских крајева на Балканском Полуострву, што je за собой 
повукло и другу сеобу Срба у Угарску. Свакако да je у тој сеоби било 
и Срба из вучитрнске околине, а и из самога Вучитрна.

Та два рата у размаку од непуних педесет година, који су утицали 
на расељавање вучитрнског становништва и становништва вучитрнске 
околине, учинили су да Вучитрн, који je, како по Евлији видесмо, по- 
чео опадати још пред крај прве половине 17 века, тада, после та два рата, 
опадне на еасвим незнатну паланку. Додуше, нема података о његовом 
изгледу, величини и броју кућа или становннка кроз цео 18 век, али се 
све то може замислити, када, и после стотину година од другог аустриј- 
ског похода на Балканско Полуострво, Ами Буе 1838 г. тај некадаппви 
велики и чувени Вучитрн назива бедном паланком25 или, на једном 
другом месту, великим селом.26

Ни je боље изгледао ни чак у почетку друге половине прошлога 
века. 1857 имао je око 400 кућа, од којих je око 250 било муслиманских, 
а око 150 православних (српских). Само je и тада у томе путопису, који 
пруяга ове податке, забелеягено да je он више лично на село него на 
град.27 1863 г. се у једном путопису назива варош и бележи да има око 
600—700 куЬа.28 У енциклопедијском лексикону (Камус ул иламу) од 
Шемседина Сами беја од 1889 г. стоји да Вучитрн има 4.000 становника. 
Навод Ив. Иванића да по турској службеној статистици Вучитрн има 
1500 куЬа са 10.000 становника29 не може бити тачан, а исто тако je 
претеран и Нушићев навод да je у Вучитрну тада било око 1200 кућа 
са око 8000 становника.30 Вучитрн je око прелаза 19 у 20 век бројао 
око 800 домова (од којих je било око 250 српских), како je то навео Т. 
Станковић31 или око 4000 становника, како je то нешто рани je било на
ведено у поменутом турском енциклопедијском лексикону. То се види

23 Д-р А. Урогиевић,О Вучитрнској Шаљи.„Ју}кни преглед“, год. IX (1935), с. 168-
24 Д-р Мита Еоспшћ,Устанак Срба и Арнаута у Ст. Србији против Турака 1737 

—1739 и сеоба у Угапску. Гласник Скопског научног друштва, кљ. VU—VHI, с. 220.
25 op. cit., с. 202.
26 Ami Bouc, La Turquie сГ Europe, tome IV. Paris 1840. p. 509.
27 A. Гилъфердингь, op. cit. 201.
28 Mсмсензијева и Ирбцјева, op. cit. 210.
29 Ив. Иванић,На Косову. Београд 1903, с. 134.
30 op. cit., с. 89.
31 Т.Станиовџћ, Путне белепцее по Ст. Србијн. Београд 1910, с. 113,
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и из тога, што je ово место и после двадесетак година, и поред тога 
што му за то време број кућа и ста новинка ннје опадао, при полису 
од 1921 г. нмало 916 кућа са 4711 становнпка, дакле приближай број 
оном броју из краја 19 века, са нзвесннм нрираштајем.

Из овог прегледа се видн како се од по четка прошлога века број 
становника у Вучитрну постепено повећавао. Кад се узме у обзир да 
je досељавања у Вучитри било и у току 18 века, нарочито после ау- 
стријског похода 1737, како ће се то мало даље видети из наших пода- 
така, онда се тек видн да je старије становништво Вучитрна, из доба 
пре та два аустријска похода, готово иотпуно расељено. Како су тп ау- 
стрпјски походи штетно утица ли не само на српско него и на турско 
становништво, то и међу српскнм и међу турским, односно муслиман- 
ским родовнма, има врло мало стариначких.

Од српског становништва се у старинце или старе досељеничке 
родове непознатог порекла убрајају: Бајићи, и
рники  (paifnje Милићп). Међу тим старим родовнма су и који
су свакако досељенн из Босне, Херцеговине или из области ранијег Но- 
вопазарског Санџака, јер их називају Бошњацима.

Арбанашким надирањем, које je после другог аустријског похода 
постало много јаче и које je тада у јачој мери иочело захватати суседну 
Дреннцу и јужне шумовите огранке Копаоника, иочело je и исељавање 
Срба из тих области. Исељеника Срба из поменутих области из друге 
половине 18 века има по вучигрнској околини, а има их мало и у са
мом Вучитрну. Из Дренице су се тада досолили Клиники, и Мурганики, 
који и носе презимена по селима своје старине у Дреници, из којихсу 
се доселили, први из Клине, а други из Мурге. Са јужних огранака 
Копаоника, из области Трепче или садашње Вучитрнске Шаље, у то су 
се време у Вучнтрн доселили Студићи  (из села Ж аже) и 
(из Трепче). Овн последгьн су пре досељења у Вучнтрн извесно време 
провели у вучитрнским селима Ковачици и Гојбуљи.

Али упоредо са арбанашком струјом становништва која je ишла 
према Косову и суседним областима ка Косову се у то време из истих 
узрока као и код арбанашке струје, ради насељавања по расељеним 
насељпма и празним предолима, кретала и једна српска струја са за
пада — динарска струја —, која je на Косову, нарочито у северном 
делу, јако застушьена и од које неколико родова има и у самом Вучи
трну. Из Куча су у то време досељени оп-Перићи и Фр ту ники. Ови 
последњи су са Косора у Кучима, а пре досељења у Вучитри били су 
се настанили и живели мало у вучитрнском селу Скочни. Из Ш екулара 
су Здравковики. — Гмшевци такође припадају тој струји, јер су досе-
љени из Бншева у Рожају, само су они можда у сеобу покренути про- 
дирањем Арбаиаса у Рожај.

Из тога времена има у Вучитрну досељеника и из Ибарског Ко- 
лашина. Како je Ибарски Колашин за досељенике из Херцеговине и 
Црце Горе био етапна облает у њиховом мигрирању према Косову, то 
су и ти Колашинци на Косову највећим делом, по даљој старини, из 
Херцеговине и Црне Горе. Из Ибарског Колашина су се у то време у 
Вучитри доселили Кандики,Којићи и

У другу половину 18 века пада и досељавање и
вића. Оба ова рода су досељена из села Бразде у Окопској Црној Гори. 

Последњн (Елезовићи) веле да су даљом старином из Боке Которске.
У првој половини прошлога века су се доселили Чковрићи из 

Ибарског Колашина. Дробњаци,и су такође досељени из
Ибарског Колашина, али ови родови знају, што им чак и сама прези
мена кажу, да су даљом старином из Дробшака, односно из Мораче. У 
Вучнтрн су оба ова рода дошла из вучитрнског Новог Села Беговог,
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У то време су се доселили и Прљинчевићи (Качаревићи) из Баб- 
љака са Косова (код Лишьана), чија je даља старина у Севцу (Сири- 
нић), затим Топличан и  из суседног села Гојбуље, чија je даља старина
у Сибници (Топлица) и Дољачаии  (Данчетовићи) из вучитрнског села 
Дољака.

Од муслиманских родова неки су непознатог порекла, неки по- 
тичу од поисламљених српских родова, четири рода су правог турског 
порекла, a највећи део их je старином из Арбаније и арбанашког по
рекла.

Међу родове непознатог порекла убраја се род („так’м“) ХаџиРид- 
ван или Хаџи Праса так’м и .Кажу да им je предан досељен из Брусе,
али се истовремено убрајају у припаднике арбанашког фиса Бериша. 
Срби пак веле да су то давнашњи поисламљени и потурчени Срби и 
да су се звали Поповичи. Дал>е, у родове непознатог порекла убрајају 
се још стари муслимански родови М ула Јуиуз т ак’,ни и 
так'ми.

Поисламљени и потурчени српски родови су Тирић и Чибугџи, 
затим Еадивук,који je старином из косовског села Племетине, и
тица, који je као поисламљен и потурчен досељен из Пећи.

Родови турског порекла су: досељен давно из Мале
Азије, затим Чака и Байга, досељени из Трепче по запуштегьу тог ру- 
дарског града пред крај 17 века, и Муни, чији je предак досељен пред 
крај прве половине прошлога века као официр реформисане турске 
војске.

Родови арбанаш ког порекла су: Буњаци, досељени у другој поло- 
вини 18 века из Малесије, од фиса Краснића. По досељењу су били 
прозвани Куловићима, по кули, коју су подигл и у Рорњој махали (код 
садапнье цркве), jep je то била прва кула у Вучитрну, а све друге 
куБе биле мале, ниске, просте и сламом покривене. Из тога доба су и 
Маљоци, који су такође из Малесије и од пстога фиса, а из тога доба 
су такође и Махмутбеговићи, некадашњи властодршци вучитрнске на- 
хије у потчшьеностн према косовским властодршцима Џинићима.

У почетку 19 века су досељени и
Старином су пз Скадарске Малесије, а у Вучитрн досељени, први из 
„Вокши Ъаковес“ (Ђаковичких Река), а други — из Пећи. — 
који су дошли за њима, доселили се из суседног Новог Села Мађун- 
ског, где њиховог рода има још и где су досељени из села ЈБупчета у 
Лабу, а у Љ упче — из косовског села Дрвара. Старином су из Душа ja 
у Скадарској Малесији, од фиса Краснића. Презиме им je, како сами 
веле, дошло по трави „мађуну“ (мандрагори?), од које им je некада за
труднила нека жена нероткиња. — Муезиновићи су досељени из Пећи 
око 1835 г., када им je предак дошао за муезина у тада подигнутој 
чаршијској џамији. — Инџе Меметовићи, Tapa  и су у
то време досељени из Дренице.

Овде су побројани само старији, или већи, или истакнутији родови. 
Међу арбанашким родовима има доста који су се у новије време досе
лили са села из околине. Таквих нових досељеника са села има мало 
и међу Србима, којима су обично наденута ирезимена по селима ода- 
кле су се доселили, као Новоселци, Судимчани итд.

У Вучитрну има и око стотину муслиманских  кућа.
Међу њима je око 30 кућа од старијих досељеника, а око 70 кућа их 
je ту досељено из околине по ослобођењу.

Седамдесетих и осамдесетих година прошлога века биле су у Ву
читрну и 4 куће Черкеза, који су као и остали Черкези на Косову ту
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досељени 1864, када су по угушењу њихове буне против руске управе 
избегли са Кавказа. Из Вучитрна су се после српско-турског рата 1877- 
-78, када се Србија приближила Косову, иселилп дубље у уиутраш- 
њост Турске.

Од 916 кућа са 4711 становнпка, колнко je, како видесмо, иыао 
1921, Вучитрн je 1931 показао незнатан мањак: иыао je 898 кућа са 4658 
становника. По општинској статистицн од 1935, Вучитрн броји 948 кућа 
са 4784 становника. Прираштај, који се овде показује у поређењу са 
статистиком од 1931, долази, по објашњењу општинских чиновника, 
отуда што je за тих последњих година било приличног досељавања се- 
љака из околнне. По тој општинској статистицн, муслнмана нма 700 
кућа са 3625 становника, а православних 248 кућа са 1159 становника^ 
Узнмајући уг обзнр да je међу муслиманске доыове убројено и стотинуу. 
цнганскнх муслиманских кућа, то приближай процентуални однос етнич- 
ки х4 р у п а , пзрачунат према броју становника, био би овакав: Срба 
25% , Цигана 10°/о и становника турскога и арбанашкога језика 65%,

Ова знатна бројна превага муслиыанског становништва над пра- 
вославним не потиче одавно. Настала je после српско-турског рата 1877- 
-78, када je из тадашљих ослобођених крајева, нарочито из Топлице, 
досељен прилнчан број муслиманских мухаџирских кућа. Са тим број- 
ним појачаваљем муслиыанског живља, досељавањем мухаџира из Ср- 
бије, настала je још Beiaa анархија не само у околини, где се такође 
населио велики број мухаџира, него и у самој вароши. Због тога ова 
„варош арнаутске анархи је“, која je можда, после Ђаковице, била 
друга по анархичности својих становника у то време, не само да отада 
није била више збежиште српског становништа из села своје околине, 
као што су то биле неке друге вароши, него се због те анархије у њој 
и због њеног привредног опадања, ко je je отпочело по подизању 
косовске пруге 1873, многи њени становници Срби исељавају из ње. 
Неки су се селили у Косовску Митровицу, многе куће од побројаних 
родова су се отселиле у Топлицу, a највише их се иселило у П ри
штину (Парашендићи, Хаџи Арсићи, Хаџи Јанчетовићи (огранак Ћами- 
ловића), Фићићи, Јоргићи, Гагићи, Аксентијевићи, Кијаметовићи, Кики- 
резови, неки од Топаловића и др.).

Рђаве социјалне прилике од српско-турског рата 1877-78, а затим и 
рђаве економске прилике од подизања косовске пруге и нагло г напре- 
довања еуседне варошице Митровице учиниле су да се Срби добрим 
делом иселе из овога места. Те рђаве социјалне прилике, разуме се, 
нису биле неповољне по муслимане, јер су уствари долазиле од њих, а 
рђаве економске прилике су их, као господарећу класу, слабо погађале. 
— Муслимани су се почели исељавати по ослобођењу. Иселило их се 
око 30 кућа у Турску, 6 кућа у Арбанију и неколико кућа у Приштину 
и Скопље.

И у таквој муслиманској и анархичној турско-арбанашкој већини 
национал на свест вучитрнских Срба je била видно изразита. И не от- 
скоро. Још  пре стотину година, када путници називају Вучитрн великим 
селом, бедном паланком или местом које више личи на село него на 
град, када je Вучитрн на путнике оставляю врло суморан утисак и када 
je у њему беснила арбанашка анархија, национална свест нашега живља 
je и поред свега тога била жива и изразита. То доказује чивьеница 
освећења вучитрнске цркве на дан народног свеца и просветитеља.

Вучитрнска црква св. Илије, у копана неколико стопа у земљу, како 
су тада захтевали властодршци, подигнута je народним прилозима, а 
највише заузимањем и трошком Симе ЛулиЬа и Пере ЦуциЬа, који су
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све своје имање сатрли око тога, како je и Нушић забележио.3'2 Али та 
црква 1834 г. ни je била потпуно готова. Њ у у своме путопису Хил»· 
фердинг и чак 1857 помшье као цркву без књига и икона.32 33 А из теф- 
тера ранијих епитропа ове цркве (један од њих je код г. Аксентија 
Ђамиловнћа, вучитрнског трговца) види се да су прилози за н»ено до- 
вршаваше и дарови у књигама и утварима почели пристизати 1867 и 
да се са радом на иконостасу и живопиеу почело 1868, а завршило 1871. 
Чува се и једна прнзнаница неког Блажа из Тресонча, „Дибралије“ на 
7750 гроша за рад на живопиеу ове цркве. Али и ту такву, полудовр- 
шену цркву, са голим зидовима и кровом, Вучитрнци су се поясурили 
да освете још 1834 године, 14 јануара (по старом), о чему нам сведочи 
натпис на предњој греди галерије у унутрашњости цркве.3'1 Иако je те 
године 14 јануар, дан Св. Саве, пао у недељу, ипак се не узети
да je тај дан усред зиме узет за освећење цркве онако, случајно, него 
зато што се хтело да се црква освети баш на дан народног светитеља 
Саве. То je култ светога Саве, који je, према свему овоме, био добро 
развијен у то доба код вучитрнских Срба.

ПРИВРЕДНИ РАЗВИТАК

За наше средњевековно доба, све док je за живота Бука Бранко- 
вића био хьегова друга престоннца, а по смрти Вуковој — главно место 
сужеие области Бранковића, Вучитрн je свакако имао и важну економ- 
ску улогу и, поред Приштине, био најважнији економски центар на 
Косову.

Поставши главним местом санџаката и важним војним центром по 
паду под Турке, Вучитрн je још за извесно време одржао свој економ
ски значај. Упрвој половини 16 века (1530) Курипешић га назива ве
ликим трговиштем.35 Изгледа да су благоставье и просперитет пратили 
Вучитрн и кроз цео 16 век. Већ у другој половини 17 века Вучитрн 
почиње да опада, када je у ι-ьему пре освојења Крита (1645), како Ев- 
лија каже, затворено сто педесет господских конака. Затварагье великог 
броја господских конака дошло je можда од неких реформи у админи
страции, које су тиме погоднле државне чиновнике. Затвараље великог 
броја таквих конака, ма да не свих, jep je по Евлијином наводу ипак 
π тада било господских кућа које су путницима указивале гостоприм- 
ство, могло je утицати и на затварање појединих радњи у чаршији, али 
о томе нема података. Но и сама вучитрнска чаршија, како Евлија на 
поменутом месту каже, била je мала и без безистена, што he значити 
да и раније, бар за извесно време уназад, није била већа. Отуда излази 
да величина, просперитет и благостање Вучитрна све до почетка 17 
века нису долазили од његовог положаја, већ од тога што je имао epehe 
да постане важан административни центар. У њему се чарш ија развила 
онолико колико je било потребно да она подмирује потребе града и 
ближе околине. Чарш ија већега промета на Косову била je тада уП рищ - 
тини, која je била само обично нахијско средиште, али у саобраћајном 
погледу имала много бољи положај но Вучитрн. Отуда je она и као

32 op. cit., с. 91.
33 op. cit., 201.
34 Патш-IC гласи: Gei Gimcitmim Οτι );рд.\\т. Отаго Иррока iaii w  ca.i основами  аи .ми,а м

ден. I. а остнсе 1834 аш,а laiiSapi 14. apjjepeem О e lepei rpiropia» ι II  гавнша д1Л\коно,«х ереа паваа
аз недостоин равв iwan бпнсах cei янакъ. 1845 О троижолев Giiaia и Пера. — Натпис je у једној ди- 
нији, дуж греде, и писан je крупним словима. Допније су, при некој оправци гале- 
рије, нове усправне греде за држаше галерије стављене тако да су захватиле поједине 
делове натписа, те се сада не може прочитати натпис у целости. Ти делови су у пре- 
пису натписа означеии тачкицаыа.

35 Rad Jugosi, akacl. zn. i umj. LVI, c. 177.
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нахијско средиште у то време имала готово исто онолико кука (2060) 
колико и санџакатско средиште Вучитрн, али док Вучитрн има саму 
малу чарш ију и без безистена, приштинска чарш ија тога доба je, по 
Евлији, бројала 300 дућана и 11 трговачких ханова.36

Потом су крајем 17 и у почетку 18 века дошли они помшьати 
неуспели походи Аустријанаца, који су, како смо век видели, учинили 
да се велики део вучитрнског и српског и турског становништва исели 
и то толико, да je чак и после стогодишњег опорављања по другом 
аустријском походу 1737, за путовања Ами Буе-а, 1838, варош достигла 
тек петину оног броја становника, који нам je у 17 веку навео Евлија 
Челебија.

И пак je у то доба, у првој половини прошлога века, у привредном 
погледу варош била прилично напредна. У самој вароши je било трго- 
ваца којн су ради трговине путовали у тадашње велике прнвредне цен
тре Балканског Полуострва, као у Сарајево, Београд, Прилеп, Серез и 
Драму, а ради набавке зејтнна некн су ишли и у Скадар.

Вучитрн je тако у 19 веку привредно добро напредовао све док 
подизање вардарско-косовске железничке пруге 1873 ннје изазвало ље- 
гов привредни застој, па донекле и привредно опадање. Дотадашња 
мала и незнатна суседна варошица Митровица (удаљена од Вучитрна 
свега 10 км) са своје тадашње завршне железничке станице па тој 
прузи почела je, као извозно место за жито и стоку, нагло напредо- 
вати, великим делом на рачун Вучитрна. Велики део тадашњег велн- 
ког пространства вучитрнског среза, који je дотле углавном улазио у 
састав вучитрнске тржишне области, привредно се окренуо напредној 
и блиској Митровици.

И поред тог застоја и извесног привредног опадавьа, пред сам крај 
прошлога века Вучитрн je имао чарш ију са око 150 дућана.37 Та се 
чарш ија одржавала благодареки томе што je за турске владавине ву- 
читрнски срез био два пута веки но што je сад, те je у љој и радним 
данима било у век сељака из тог великог среза који су долазилп у сре- 
ски центар судским или административним послом. Осим садашњега 
пространства, у вучитрнски срез je тада спадао Горн.и Лаб, који je у за- 
себни срез заједно са Доњим Лабом одвојен по ослобођењу 1912, па 
готово цела Дреница, од које je 1918, такође основан засебаи срез, и 
затим садашња Борчанска општина на Копаонику, која je због ве
лике удаљености од Вучитрна, 1918 прикључена Митровичком срезу.

Вучитрн je сада углавном трг жита и стоке, алп слабога знача ja. 
Из њега се највише извози ситна стока и коже ситне стоке и око 300— 
500 вагона жита годишње. Сељаци са копаоничких села доносе на трг 
кола, канате, рала, држаље, брда и друге дрвенарије.38

Вучитрнска чарш ија пак и сад има око 150 дућана, од којих једна 
трекина пада на занатске, а две трећиие на трговачке радље, кафане, 
механе и кафецинице. Taj се број радњи одржава некако, ма да се у 
чарш ији oceka велика криза. Н е тто  због отцепљења Лаба н Дренице 
у засебне срезове и оснивања административних и привредних средншта 
у њима (Подујево у Лабу, Србица и Дреннци), а нарочито због близине 
Косовске Митровице, која све више напредује, Вучитрн не само да нема 
никаквога изгледа на бољу буду к ноет, век м у због свега тога  претстоји  
опадање. И последње наде, које су се пре десетак година полагале при 
отварању рудника Трепче, пропале су одмах са прорадом тога рудника.

36 Споменик О. к. a. XLII, с. 27.
37 Б. Нушић,op. eit, с. 90.
38 М.Савић, Наша пндустрија, занати, трговипа п пољопрнвреда, VII део. Ça? 

рајево 1929, с. 161,
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Иако на територији Вучитрнског среза, тај je рудник, при прорадн, 
своје инсталације за прање, чишћење и прераду руде поднгао поред 
Ибра, у својој близнни и у близшш Косовске Митровице, а не поред 
Вучитрна, како су то Вучнтрнци захтевали и очекивали. Тако се про- 
дајом животних намирница за велики број радннка у тим Трепчипгш 
ннсталацијама на Ибру, као и у самом руднику, обилпо користи Ми
тровица, док Вучитрн од тога рудника на територији свога среза нема 
баш никакве користи. Збопьегове удаљености прорадом рудника Трепче 
се слабо користио и раднички свет из Вучитрна.

Али поред људи који се баве трговином н занатима и поред ве- 
ликог броја сиромашног радничког света, у Вучитрну се приличан број 
становника бави и земљорадњом (са слабим баштованством). Сем правих 
земљорадника, у Вучитрну се земљорадњом као допунском прпвредном 
граном занима готово целокупно становништво. Трговци и занатлије 
готово редовно имају по коју њиву, коју обрађују или сами или по
могу надничара. Они наново подижу и винограде, којих je било и у 
доба Евлијиног путовања и који су затим забатаљени услед доцније 
дуге анархије. Па и многе радничке куће, сем циганских, имају по коју 
њиву, чијим обрађивањем допуњују своје недовољне приходе.

Т И П  И КУЂ А

У Вучитрну су у другој половиии 14 и првој половини 15 века били 
дворци Бранковића. Осим тих њихових двораца било je свакако и дру
гих великих и лепих зграда, али од ньих нема никаквих трагова. Из 
тога или можда joui из ранијег доба остао je градиЬ (тврђавица) у раз- 
валинама у самој варошици и камени мост са девет сводова испред ва- 
роши, на суву, под којим je тада текла Ситница.39

Изабравши га joui одмах за важно административно и војно сре- 
диште, Турци му, подижући грађевине у њему за јавне и приватне по
требе, још од почетка своје владавине дају своје обележје, које je у 17 
веку, за путовања Евлије Челебије, са џамијама, текијама, хамамом и 
многобројним господским конацима,40 морало бити доста изразито. Куће 
у Вучитрну су, по том Евлијином опису, биле зидане и црепом покри- 
вене и имале доста простране вртове. v

На тридесетак година после Евлијиног пролаза кроз Вучитрн до- 
годио се први, a доцније у 18 веку и други неуспели аустријски поход 
на Балканско Полуострво. У ранијим одељцима смо видели да су, захва- 
тајући Вучитрн, ти походи учинили да се он јако расели и страшно 
опадне у сваком погледу. Он je, видели смо такође, толико опао да се 
задуго није могао опоравити. Колико je бедно изгледао после тих по
хода, видели смо да je, и после стотину година од другог аустријског 
похода, на Ами Буе-а оставио утисак великог села или бедне паланке, 
или још доцније, 1857, када je, како je Хиљфердинг забележио, имао 
свега 400 кућа „или боље кућерака, већином од дрвенарије“, те je „више 
лично на село него на град“.

Чак и на крају прошлога века, када су број кућа и број станов
ника у Вучитрну прилично нарасли, Вучитрн je доста бедно изгледао. 
Боље куре у њему биле су ретке, већ готово све ниске, турскога типа 
и сламом покривене.41 Улице су му биле не само тесне, криве и нечисте, 
већ и давно и рђаво калдрмисане или уопште некалдрмисане.42 По свему

39 Овај мост, npeico ко јег су у 16 pi 17 в. путници прелазили, 
на суву, jep га je обишла Ср1тница. Е. Н . Е о с т и ћ , op. cit., с. 57.

40 Споменик С. к. a. X L I I ,  с. 26.
41 В . Н у ги и ћ у op. cit., с. 89.
42 T, Сш ап7совићђ op. cit., с. 112—413,

15*
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томе Вучитрн je на пролазнике остављао врло суморан утисак. Двојшш 
наших тадашвьих конзула у Турској Вучитрн je изгледао суморннјн од 
свих варошн у Турској које су они видели.43 Једна од средњевековннх 
српских престоница, знатно административно средиште за раније доба 
турске владавине и „бијели град В учитрн“, како je познат из многих 
наш их народных песама, временом и стицајем прилика толико je опао 
π заостао, да га посетиоци називају најсуморнијом вароши, пустоши, 
дивљином.

И пак крајем прошло- 
га века у Вучитрну није 
било све баш онако како 
су то поменути наши кон- 
зули забележили. Они су 
тај утисак добијали по ина
че маленој, бедној и мртвој 
чаршији, а нарочито по 
мноштву тадашгьих сиро- 
машних српских кућа, од 
којих су заиста, као и по 
селима у то време, многе 
биле и сламом иокривене. 
Али je било и богатијих 
српских кућа, и оне су би
ле не само под ћерамидом 
него и лепше и по споља- 
шњем изгледу и по уну- 
трашњем уређењу. Само су 
те богатије и лепше срп- 
ске куће ретко биле на 
спрат, нарочито ако су би
ле у непосредном суседству 
муслиманских кућа. У то
ме случају би се поред ку- 
ће према тим муслиман- 
ским суседима морао поди- 
зати и одржавати высоки 
зид („авале“) као препре- 
ка за гледање у њихова 
дворишта, што je изазива- 
ло приличие трошкове, а 

и поред свега тога могло се пасти на сумњу да им се. ипак гледа у 
дворишта, па да се покваре коректни комшијски односи. — А муслиман- 
ске куће су, као и сада, редовно биле ограђене, приземне — нижим, а оне 
на спрат — вишим зидовима. Оне се са улице не виде, и пролазник не 
види шта има иза тих доста высоких и неокречених зидова, махом од 
ћерпича, који остављају тај суморан, чак и туробан утисак. Т. Станко- 
вић je и забележио да у Вучитрну има много лепих муслиманских 
кућа, али да се не виде, ј ер су ограђене высоким зидовима.44

Вучитрн je, дакле, како се и из досад изложеног описа види, варош 
турско-источњачког типа. У њему превлађује турско-византијски тип 
куће, који je заступљен и врстом приземне куће („долма“), као и врстом 
куће „на кат". Има га и код муслиманског и код православног станов- 
ништва, ма да je код првог изразитији и јаче застушьен. — Куће си-

Сахат-кула.

43 Ibidem  и Ив. ИваииЬ, op. e it, с. 133—134·
44 op. cit., с. И 2,
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ромашиог становништва на поједнним деловима периферије сличив су 
сеоским кућама у околини. Тосуобично ириземне куће моравског типа. 
Али су и опе сада под ћерамидним крововима; сламни кров je ишчезао 
join почетном овог века, пре ослобођења.

Модерпијих кућа варошке врете им а врло мало и то у главно] 
улпци Горње Махале (између чарш ије и цркве), која, н ет то  по том 
малом б ро јулеп ш их кућа на уличној лш ш ји и н ет то  по својој изу- 
зетмој ширини оставља н етто  пријатнији утисак. Иначе по чаршији, 
као и по осталим тесним и кривудавим улицама између тампих и висо- 
ких ћерппчних зидова, Вучитрн и данданас оставља врло суморан 
утисак.

Што се тиче етничког или верског груписатьа кућа, ствар стоји 
овако. Чисто српско махале су Горња махала и Чарш ијска махала, ма 
да у првој пма и мало мухаџира, дошлих на пмања исељених Срба у 
Топлицу или у суседпо вароши. Чисто туреко-арбанашке махале су Ка- 
рамајлија и Муаџерска махала. Претежно српска махала je Поток ма
хала, а претежно турско-арбанашка — Крушка махала. Мешовита je 
Демир-хап махала, где поред Турака и Арбанаса има и доста Срба. Ци- 
ганска махала пак за турско доба je стварно била цнгаиска. Сада ме- 
ђутнм, поред цнгааских, има у iboj и српских и турско-арбанашких кућа.

Урошевић

RÉSUMÉ
LA  P E T IT E  V IL L E  DE VUČITRN

La petite ville de Vucitrn, clans la partie septentrionale de Kosovo 
Polje, où peut-être autrefois était située la ville romaine Vicianum, au 
Moyen âge serbe et au commencement de la domination turque était une 
ville renommée à Kosovo Polje. Sa g randeur et son importance ne sont 
pas venues alors par sa site, qui en regard  de ses communications n’ était 
pas si favorable, mais par le fait que pendant le Moyen âge serbe elle 
était la ville capitale de la famille féodale de Brankovié et qu’ après sa 
chute sous les Turcs, d’après son importance précédente, était choisie 
comme centre d’un grand département.

Pendant les campagnes autrichiennes de 1689 et de 1787, qui n ’avaient 
pas réussies, sa population, serbe et turque, en grande partie était dé
peuplée, tant que la ville était diminuée et tombée au degré d’un village. 
Après cela, pendant l’anarchie dans l’empire ottoman au XVIIIe siècle, les 
m a îtres féodaux turcs de Kosovo Polje, pour centre de ce territoire, ont 
choisi la ville de Pristina. Vucitrn n ’est resté alors que le centre de ses 
environs, d’un arrondissem ent. P a r cela, qoique Vucitrn s’agrandissait len
tement, il ne pouvait plus atteindre sa réputation  et sa grandeur ancienne. 
Sauf le nouveau centre kosovien, Pristina, qui faisait des progrès et par 
sa meilleure site, dès la construction du chemin de fer vardaro-kosovien 
de 1873, la ville voisine de Mitrovica, qui jusqu’à ce temps était sans aucune 
réputation et qui de ce temps comme gare finale sur ce chemin de fer a 
commencé de faire des progrès très rapides, a empêché le déploiement de 
Vucitrn.

Quant à l’origine de la population actuelle de Vucitrn, elle est venue 
en grande partie après les campagnes autrichiennes mentionnées, puisque
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sa population ancienne en est beaucoup dépeuplée. Des familles anciennes 
se trouvent un peu parm i les Serbes aussi bien que parm i les Turcs. 
Parm i les nouveaux immigrants, auprès les Serbes venus des régions et 
des villes voisines, aussi bien qu’éloignées, et parmi quelques familles 
turques venues de Trepča, ville voisine mineure dévastée, la p lupart sont 
des Albanais musulmans qui ont commencé de s’y coloniser de l’Albanie 
du Nord après la campagne autrichienne de 1737.

Vucitrn est une ville du type turc. Sa čaršija, rues de commerce, 
comme toute la ville, laissent une impression lamentable.


